Tulský lentový rejdič

Názvy dle ES: RUS – Тульский жарый ленточный турман, GB – Tula Ribbontail
Tumbler,  F – Culbulant de Toula, D – Tulaer Sternschwanztümmler
Zařazen v seznamu plemen ES: rejdiči, č. 865
Původ: Rusko – město Tula a okolí. Standard byl zpracován a přijat již v roce
1914, od této doby se podstatně nezměnil a platí doposud.
Plemenné znaky
Rejdič střední velikosti, delšího trupu, s křídly nesenými pod úrovní mírně
pozvednutého ocasu.
Etologické znaky
Holub klidné a vyrovnané povahy, vyznačuje se dobrými letovými schopnostmi, létá lehce a ladně, rovnoměrnými kruhy se dostává do středních výšek,
při příznivém počasí za svěžího větru vystoupá až do nedohledna.
Posuzování
Celkový dojem – postava – tvar hlavy a zobáku – křídla – ocas – barva a kresba
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Exteriér

Hlava:	menší, suchá, protažená, čelo široké, plynule navazující na zobák,
s lasturovitou chocholkou, vyskytují se holubi i bez chocholky
Pernaté ozdoby
hlavy: 	hlavu zdobí těsně pod zátylkem lasturovitá chocholka, rozprostřená od ucha k uchu, zakončení růžicemi je předností
Oči: 	
větší, výrazné, perlové
Obočnice: jemná, bělavá, hladká
Zobák:
světle rohový, tupý, širší v nasazení, 10 až 12 mm dlouhý
Ozobí:
jemné, dobře vyvinuté, hladké, bíle ojíněné
Krk:	vzpřímeně držený, přiměřeně silný k tělu, v přední části plynule zaoblený
Křídla:	poměrně dlouhá, pevně přitažená k tělu, vždy nesená pod ocasem,
ale nedotýkají se podložky
Ocas:	delší, mírně pozvednutý, složený z 12 až 16 ocasních per, na konci
mírně uvolněný a rozšířený
Nohy:	kratší, silnější, neopeřené, červeně zbarvené, drápky jsou barvy
světle rohové
Postava: 	středně velká, 35 až 37 cm dlouhá, dobře osvalená, s protáhlejším
trupem, hruď široká, mírně vypjatá vpřed. Záda v ramenou široká,
pozvolna se svažující k ocasu, delší.
Držení těla: mírně vyklenuté dopředu, k ocasu mírně se svažující
Postoj:
pevný a širší
Struktura
opeření:	hladké, pružné, dobře přiléhající k tělu
Barva a lesk
Ohnivá (sytě červená s bronzovou modifikací – libanonská bronz) višňového odstínu se zlato-zeleným leskem, na krku celoplošně rozmístěným, nebo vzácněji
zlatá (dukátová) se zlatým leskem
Kresba
Holub je celý sytě červené (ohnivé) nebo zlatožluté (zlaté) barvy s bílým příčným
pruhem (lentou) před koncem ocasu a v křídlech. Lenta v ocase je vizuálně bílý
pruh o šířce 2 až 2,5 cm lemovaný na konci ohnivým nebo zlatým zbarvením,
v křídle je kresba tvořena bílými konci všech letek, je zúžená a méně výrazná než
v ocase, s ohnivým nebo zlatým lemováním. Při letu, kdy jsou křídla roztažená,
vyniká kontrast barevného a bílého opeření.

Vady
Dlouhá a úzká hlava, ploché čelo, dlouhý nebo zašedlý zobák, výrazně tmavší
nebo světlejší odstíny zbarvení, zašedlost či zamodralost opeření, náznak opeření nohou.
Kroužek: č. 7
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